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Dit is de eerste publicatie van het practoraat Onderwijs 

Online van het Hoornbeeck College. De brochure bestaat 

uit twee delen, de eerste openbare lezing in het kader van 

het practoraat van onze practor Jeroen van der Laan en 

tegelijkertijd een aantal handige tips in het kader van het 

gebruik van (nieuwe) digitale middelen in de klas. 

Sinds 2015 zijn op meerdere mbo-scholen practoraten van 

start gegaan. De primaire functie van een practoraat is het 

zorgdragen voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. 

Het gaat in de kern om het vormen van toepassingsgericht 

onderzoek in de school, met de nadruk op experimenteren. 

Practoraten zijn gericht op het delen van kennis en ervaring 

om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs. 

Het practoraat Onderwijs Online van het Hoornbeeck College 

is in september 2017 van start gegaan en doet onderzoek 

naar de goede didactische inzet van digitale middelen in de 

les, houdt de ontwikkelingen binnen het thema ‘onderwijs 

Voorwoord

en ICT’ bij en experimenteert met de nieuwste technieken. 

De practor Jeroen van der Laan wordt hierbij geholpen 

door collega’s van het Hoornbeeck College die samen een 

kenniskring vormen. Daarnaast is er een expertisegroep die op 

afstand mee kijkt en adviseert. 

De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe de mediawijsheid 

van de docenten en studenten binnen het middelbaar 

beroepsonderwijs kan worden bevorderd, waarbij het doel 

is het onderwijs te verbeteren. Het zal duidelijk zijn dat deze 

onderzoeksvraag verder reikt dan alleen het mbo. Met name 

de vraag hoe en wanneer een docent in de les gebruik maakt 

van digitale ondersteuning is een vraag die ook voluit in het 

voortgezet onderwijs speelt. Daarom wordt het voortgezet 

onderwijs ook bij het practoraat betrokken, onder andere door 

middel van onderzoek. 

Voor het mbo zijn de ICT-ontwikkelingen in het werkveld van 

groot belang voor de lespraktijk. Robotisering in de zorg en 

zelfrijdende auto’s in de autobranche zijn voorbeelden van 

zulke ontwikkelingen. De mbo-studenten zullen hiermee in de 

beroepspraktijk geconfronteerd worden en daar zal het mbo 

hen op moeten voorbereiden. 

Dit alles betekent een grote uitdaging. Anderzijds zullen er 

onzes inziens ook altijd enkele constante factoren in het 

christelijk reformatorisch onderwijs blijven. Christelijk onderwijs 

is ten diepste vorming waarbij het kennen van de persoonlijke 

omgang met God centraal staat. Onderwijs is ook elkaar écht 

persoonlijk ontmoeten. Bij het leerproces blijft de docent 

de centrale figuur die onvervangbaar is. In het leren moet 

diepgang gezocht worden. ICT is en blijft een hulpmiddel. 

We hopen dat dit practoraat en de inhoud van deze brochure 

de bezinning op en de kennis van dit belangrijke onderwerp 

zal bevorderen. 

Dick van Meeuwen, lid College van Bestuur

Sijmen Nentjes, lid directieteam Hoornbeeck College
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Iedereen zou graag willen weten hoe het onderwijs er in de 

toekomst uit gaat zien. Staat er dan nog een docent voor de 

klas? Zitten de leerlingen nog achter een tafeltje? En kunnen ze 

nog schrijven met een pen? Leren ze bij het onderdeel algebra 

van wiskunde nog iets over getallen en hun eigenschappen? 

Moeten ze de anatomie van het hart nog kunnen beschrijven? 

Leren ze alle provinciehoofdsteden van Nederland nog uit hun 

hoofd? En moeten ze een marktonderzoek kunnen opzetten 

en uitvoeren? Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken. 

Wat we wel kunnen doen, is trends beschrijven en deze 

toepassen op het onderwijs. Hiervoor is het eerst interessant 

om terug te kijken. Hoe zouden de trendwatchers van meer 

dan honderd jaar geleden vooruitgeblikt hebben naar de 

samenleving in het jaar 2000? 

l’an 2000
Eind 18e eeuw was er een grote fascinatie voor de techniek 

van de toekomst. In Frankrijk werd een serie kleurige platen 

ontwikkeld met - voor die tijd - futuristische uitvindingen 

onder de titel ‘en l’an 2000’. Ze werden geëxposeerd op de 

World Exhibition in Parijs in het jaar 1900. Opvallend genoeg 

werd deze serie van 87 kunstwerkjes ook verspreid bij een 

toen vaak gebruikt genotsmiddel: sigaren. Gezinnen spaarden 

de plaatjes, die vrijwel allemaal automatisering als thema 

hadden en beloofden het leven van iedere burger enorm te 

verrijken. Laten we er een aantal de revue laten passeren: 

‘De elektrische trein tussen Parijs en Peking’, ‘Postbode op het 

platteland’, ‘Correspondentie-film’, ‘Phonografisch bericht’ en 

‘Elektrisch schrobben’. Als we deze plaatjes toepassen op de 

werkelijkheid van nu, dan is een elektrische trein over lange 

afstanden al mogelijk, is het via de e-mail mogelijk om per 

direct een bericht te laten bezorgen aan de andere kant van
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of de opvolger daarvan - nog steeds een discussieonderwerp 

binnen het lokaal? En wat leren de leerlingen eigenlijk? 

Stampen ze nog Engelse onregelmatige werkwoorden, of 

leren ze juist hoe je Google Translate goed kunt gebruiken? 

En leren ze nog de landen van de wereld aan te wijzen op 

een landkaart of kunnen ze dit alleen met behulp van Google 

Maps? Mogen de leerlingen eigenlijk zelf bepalen wat ze willen 

leren? Volgens Paul Schnabel - die de visie van het platform 

#2032 presenteerde - mogen leerlingen in het onderwijs van 

de toekomst werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, naast 

een vaste kern van kennis en vaardigheden, waarbij er ruimte 

is voor verdieping en verbreding op basis van hun capaciteiten 

en interesses. 

Toekomstgericht onderwijs
Hoe kunnen we ons onderwijs toekomstgericht vormgeven? 

En wie is de aangewezen persoon om dit te realiseren? Dit 

is en blijft de docent. Maar over welke attitude moet deze 

docent dan beschikken? De docent moet de meerwaarde van 

ICT binnen het onderwijs zien, begrijpen wat big data met 

een onderwijsorganisatie doet en als mediawijze leraar zijn 

leerling voorbereiden op de wereld van morgen. Het onderwijs 

heeft een taak om jongeren mediawijs en mediavaardig te 

maken. In de gereedschapskist van de docent kan digitale 

didactiek niet ontbreken. Daarbij komt dat het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) om een andere aanpak vraagt bij het 

bevorderen van mediawijsheid dan andere onderwijssoorten. 

I Het onderwijs van morgen heeft 
 docenten nodig die begrijpen hoe ICT 
 het leerrendement kan verhogen
Dit brengt ons allereerst tot een fundamentele vraag. 

Is technologische vooruitgang slecht? Iedere nieuwe uitvinding 

is de oplossing voor een probleem, maar kan tegelijkertijd 

ook een probleem veroorzaken. Neem de uitvinding van 

de hamer. Een stuk steen bevestigd aan een stok. Hiermee 

kun je efficiënter van de boom een boot maken. Een nuttige 

toepassing waar niemand bezwaren tegen kan hebben. Maar 

met diezelfde hamer kun je iemand ook een veel hardere klap 

verkopen dan met je blote handen. Of bezie de uitvinding 

van dit gefantaseerde onderwijs? Zouden leerlingen hebben 

leren samenwerken? Zouden ze op deze wijze tientallen talen 

vloeiend hebben gesproken?

#2032
Na achterom te hebben gekeken, kijken we nu vooruit. Het 

onderwijs heeft iets met het getal 2032. In het jaar 2014 

startte een brainstorm #Onderwijs20321. Hierop volgde 

een brede maatschappelijke dialoog waarvan de resultaten 

in 2017 naar buiten kwamen. Hoe zal een les er in het jaar 

2032 uitzien? Zijn er nog scholen voor voortgezet onderwijs? 

Of is het hele onderwijs verworden tot een systeem waarop 

je moet inloggen zodat je overal ter wereld, middels je eigen 

device, het onderwijs van je keuze kunt volgen? Zijn er nog 

wel docenten, of staat er een robot voor de klas? Deze heeft 

immers een veel groter arsenaal aan kennis dan een dozijn 

docenten bij elkaar. Of staat de docent er nog wel, maar is 

deze voorzien van een virtualrealitybril, waarmee hij pupillen 

kan meenemen naar alle plaatsen op aarde? En gebruiken 

leerlingen in het jaar 2032 nog boeken? Is de smartphone - 

de wereld en is het via videobellen zoals Skype mogelijk om 

met elkaar te communiceren via beeld. Ook is het ontvangen 

van berichten op een telefoon gebruikelijker dan bellen en is 

het reinigen van de vloer van de huiskamer goed mogelijk met 

een stofzuiger- of dweilrobot. De ideeën van Jean-Marc Côté, 

de tekenaar van deze platen, zijn dus meer dan uitgekomen. 

De meest interessante plaat in het kader van ons practoraat 

is die over het onderwijs in het jaar 2000. We zien op deze 

plaat een kleine groep met welgeteld zeven leerlingen. De 

klassen zijn gelukkig wel verkleind sinds het jaar 1900, maar 

zo klein zijn ze niet geworden. De meeste aandacht trekken 

de passieve leerlingen. Ze doen niets. Ze zijn alleen via de 

draad van hun koptelefoon verbonden aan de magische 

machine waarin alle leerstof wordt gedigitaliseerd en zo 

letterlijk tussen de oren van de leerlingen komt. De taak 

van de docent - in keurige smoking - is gereduceerd tot het 

aanbieden van de juiste leerstof op het juiste moment. Geen 

activerende didactiek, alleen het betreffende boek in de 

leerblender deponeren. Wat zou het resultaat zijn geworden 
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behalen. Dit was te zien in de cito-score die omhoog ging. In 

dit onderzoek werd vooral gekeken naar de meerwaarde van 

het adaptieve programma Snappet. Onderzoekers vonden dat 

vooral leerlingen die beter presteerden dan gemiddeld er baat 

bij hadden, omdat ze op een hoger niveau konden oefenen. 

Geheugen wegklikken
Maar er is ook een andere kant. De laatste jaren zijn talloze 

kritische studies verschenen naar de effecten van media op 

de mens. Neem het boek ‘Digitale dementie’ van de Duitse 

psychiater en filosoof Manfred Spitzer8. Zijn centrale stelling 

is dat de mens zijn geheugen wegklikt, omdat het denkwerk 

wordt overgenomen door de computer, het internet en 

de smartphone. Of lees de bestseller van de Amerikaan 

Nicholas Carr9. Hij stelt dat internet mensen dommer maakt, 

het werkgeheugen in de hersenen overbelast raakt en de 

productiviteit en creativiteit achteruit hollen. Vinden deze visies 

ook hun weg naar het onderwijs? Het is voer voor sceptici als 

in de media komt dat de Steve JobsSchool van Maurice de 

Hond is geflopt, de 10helft van de scholen alweer is gestopt 

met iPad-onderwijs en studenten die aantekeningen maken 

op hun laptop in de collegezaal lagere cijfers halen11. De vraag 

stellen of het onderwijs dan maar analoog moet gaan werken, 

is deze ook gelijk beantwoorden. Binnen het onderwijs worden 

leerlingen voorbereid op een andere onderwijsvorm of op een 

beroep waarin ze met ICT moeten gaan werken. Discussiëren 

over de inzet van ICT in het onderwijs vraagt om nuance. 

In een latere publicatie van Spitzer formuleert hij risico’s en 

bijwerkingen van het gebruik van ICT in het onderwijs12. 

Zo beschrijft hij - op basis van talloze internationale bronnen -

dat typen het lezen en schrijven verslechtert en dit weer het

geheugen schaadt. Verder leidt digitalisering van het onderwijs 

tot ondiepere verwerking, zeker bij het gebruik van digitale 

bronnen. Daarnaast zorgt wifi in de collegezalen voor een 

toename van afleiding en draagt het bij aan de digitale 

verslaving van leerlingen. Spitzer concludeert dat de bekende 

risico’s en bijwerkingen van ICT in schril contrast staan met 

de vaak beweerde mogelijke voordelen.

van de boekdrukkunst. Zonder deze uitvinding was er geen 

infrastructuur geweest om de leer van de Reformatie te 

verspreiden. Maar tegelijkertijd kunnen ook alle winden van 

leer worden verspreid. Dit brengt Klous, hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam, tot de stelling dat technologische 

vooruitgang voortdurend zowel het goede als het kwade in de 

mens versterkt2. Technologische vooruitgang moet dus zeker 

niet alleen worden gezien als een vloek, maar ook niet alleen 

als een zegen. Als we deze stelling beter bezien moeten we 

eerst vaststellen wat technologie binnen de context van het 

onderwijs inhoudt. We verstaan hieronder ieder hulpmiddel 

dat je binnen het onderwijs inzet3. Van krijtbord tot smartboard 

en van een schrijfschrift tot app. 

Toegevoegde waarde
Onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van ICT binnen 

het onderwijs is een lastige en tijdrovende bezigheid, die 

ook nog in wetenschappelijke kinderschoenen staat. In 

het pro-kamp vinden wetenschappers een gemeten groter 

rendement. Zo presenteerden onderzoekers van Kennisnet de 

Vier in balans monitor 20124. Zij toonden aan dat ICT het 

leerrendement vergrootte doordat de motivatie van leerlingen 

en docenten was gestegen, omdat ze leuker en afwisselender 

onderwijs konden geven en ontvangen. Daarnaast gingen de 

toetsresultaten omhoog en leerden de leerlingen sneller. 

Maar is het dan de ICT an sich die leerrendementen 

verhoogt? Nee, het hangt in sterke mate af van de didactische 

benadering, de lesorganisatie, de beschikbare tijd en de 

kenmerken van de leerling5. Uit onderzoek van de Radboud 

Universiteit blijkt dat de cijferresultaten bij het vak natuurkunde 

op het voortgezet onderwijs beter werden door de inzet van 

YouTube in vergelijking met gebruik van alleen het handboek6. 

Leerlingen die de filmpjes bekeken, scoorden gemiddeld 

een punt hoger voor toetsen dan leerlingen die de lesstof 

bestudeerden via het boek. Ook in het primair onderwijs 

is onderzoek gedaan7. Daar concludeerden onderzoekers 

van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit in 

twee verschillende onderzoeken dat oefeningen maken op 

een tablet of laptop in plaats van in een reken- of taalschrift 

ertoe kan leiden dat basisschoolleerlingen betere resultaten 
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In balans
De medaille heeft dus twee zijden. Aan de ene zijde 

is een volledig analoge school een utopie omdat de 

maatschappij gedigitaliseerd is, maar aan de andere kant 

is rücksichtslos vervangen van alle materialen door digitale 

en het maximaliseren van de schermtijd ondoordacht en 

onwenselijk. We moeten sommige van de nadelen die door 

critici genoemd worden, zeker ter harte nemen. Zo stelt 

Spitzer in zijn eerder genoemde boek dat het weinig zin heeft 

om kinderen alles zelf te laten uitzoeken op Google13. We 

kunnen er inderdaad van uitgaan dat de leeropbrengst van 

zo’n opdracht laag is. Illustratief daarvoor is dat ook techneuten 

uit Silicon Valley hun kind naar een school sturen waar nog 

krijtborden gebruikt worden. Een ICT’er die z’n kinderen 

zonder computer wil opvoeden, klinkt als een chirurg die zich 

niet in zijn eigen ziekenhuis wil laten opereren, en dat is geen 

goed signaal14. Aan de andere zijde is de toegevoegde waarde 

van ICT evident. Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet 

vat dit treffend samen: “Elke onderwijssituatie omvat een 

krachtenveld dat de uitkomst van het leren bepaalt. Het gaat 

om het samenspel tussen de kenmerken van de leerling, de 

kenmerken van de leraar, de leerinhoud en de middelen die 

de leraar inzet. Een goede leerkracht weet wanneer welke 

ICT-toepassing meerwaarde biedt.”15 Zijn er randvoorwaarden 

te definiëren waaronder leerlingen wel leren door middel van 

digitaal materiaal? De hoogleraren Kester en Van Merriënboer 

probeerden een antwoord op deze vraag te geven in hun 

artikel Effectief leren van multimediale leerbronnen16.

Zij schreven dat, om informatie effectief te kunnen verwerken 

en duurzaam op te slaan, deze wel moet worden aangeboden 

op een manier die aansluit bij de werking van het geheugen. 

Digitale leerbronnen moeten dus niet het werkgeheugen 

overbelasten17. Dit kan worden uitgevoerd door 18de aandacht 

van de leerling te richten, 19de complexiteit van het materiaal 

te verkleinen, 20ondersteuning te bieden, 21irrelevante 

informatie weg te houden en 22een beroep te doen op 

zowel het visuele als het auditieve systeem. Effectieve 

digitale leerbronnen stellen leerlingen vervolgens in staat het 

leermateriaal diep te verwerken23. Dit wordt ondersteund 

door gevarieerde leertaken en overzichtelijk gepresenteerde 

deeltaakoefeningen, onder aansturing van de leraar. Een 

mediawijze docent moet dus continue reflecteren op welke 

inzet van media effectief is. Zo zal alleen het inzetten van 

een YouTube-filmpje van veertig minuten het leerrendement 

niet erg vergroten. Als er echter kijkvragen, stellingen of een 

verwerkingsopdracht aan worden toegevoegd, ligt het anders. 

We gaan nog even terug naar de iconische plaat waarmee we 

zijn gestart. De docent staat aan de zijkant de boeken in een 

leerblender te deponeren. Misschien biedt de term blended 

learning wel het juiste perspectief. Dit kan omschreven 

worden als een onderwijsvorm waarbij face-to-face leren en 

online leren worden gecombineerd. Blended learning blijkt in 

meta-analyses betere leerresultaten op te leveren dan online 

leren of face-to-face leren op zich24. Een juiste combinatie 

en een tijdige afwisseling in leeractiviteiten verhogen dus het 

onderwijsresultaat. Basale kennis met betrekking tot de inzet 

van ICT binnen het onderwijs is dus noodzakelijk om die 

goede docent te worden of te blijven. 

II Docenten weten hoe ze big data in het
 onderwijs kunnen inzetten
Steeds meer apparaten zijn slim en verbonden met het 

internet. Van de plantenbak die de planten zelf water geeft 

tot de slimme koelkast die zelf zijn bestelling doorgeeft25. 

En van de zelfrijdende auto tot de drone die een bestelling 

thuisbezorgt. Al deze apparaten, die gebruikt worden door 

mensen, genereren data. Zij houden bij hoe vaak en op welk

tijdstip iemand iets uitvoert. De kwaliteit van deze data is niet
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te verhogen. De kwantiteit daarentegen wel. Door het combi-

neren van steeds meer datastromen zal de betrouwbaarheid 

om voorspellende uitspraken te doen, worden vergroot26. 

De verwachtingen van de opbrengsten van big data zijn groot. 

De hoogleraar Erik Brynjolfsson maakte in het artikel 27The 

Age of Big Data in de New York Times de vergelijking met de 

uitvinding van de microscoop door Antoni van Leeuwenhoek. 

Net zoals deze een totaal nieuw zicht en inzicht gaf - en 

daarmee als vliegwiel fungeerde voor de voortschrijdende 

medische wetenschap - zal de toepassing van big data in de 

samenleving een vergelijkbare opbrengst geven. Maar wat 

kun je met big data? Een voorbeeld. Binnen de spoedeisende 

hulpverlening is het golden hour een begrip. Slachtoffers met 

hoogenergetisch letsel moeten zo snel mogelijk - binnen het 

uur - de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Maar hoe lang 

duurt dit als je alleen in je auto zit, die een boom schampt, 

in de sloot belandt en je bewusteloos over je stuur hangt? Je 

moet het dan hebben van de passant die het zag gebeuren. 

Tot dit jaar. Het Europees Parlement stemde namelijk in 2015 

in met een wet die verplicht om in nieuwe auto’s het systeem 

E-call te installeren28. Dit apparaatje alarmeert 112 bij een 

dergelijk ongeval. Velen zien E-call als een voordeel van de 

big data om het aantal slachtoffers of de gevolgen van een 

ongeval te verkleinen. Een handvol tegenstanders - waaronder 

de Stichting Privacy First - maakt zich ernstig zorgen om het 

spoor van locatiedata dat wordt achtergelaten zonder expliciete 

toestemming29. Ze spreken dan ook over een spionagekastje 

dat niet alleen voor een verhoging van de verkeersveiligheid 

kan worden gebruikt, maar ook door politie en justitie, 

verzekeraars en mogelijk zelfs criminele groeperingen. Nu 

is dit een praktisch voorbeeld dat relatief weinig weerstand 

oproept. Maar als alles meetbaar is - van een rondje hardlopen 

tot ons looppatroon in een supermarkt - geeft deze berg 

van data de mogelijkheid om analyses te maken die een 

epidemie kunnen zien aankomen en die gepersonaliseerde 

medicijnen kunnen maken, afgestemd op de individuele vraag. 

Het geloof in big data begint bijna religieuze vormen aan te 

nemen. Neelie Kroes (voormalig Eurocommissaris en destijds 

verantwoordelijk voor Digitale agenda) vatte dit binnen 140 

tekens op Twitter goed samen. “Big data is at the heart of 

solving most of our unsolved problems, from cancer to 

climate change. We must build trust in it.”30
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Facebook, Instagram of Twitter van de betreffende studenten 

gebruiken in dergelijk onderzoek? Het zou immers plausibel 

zijn dat een sterke toename van activiteiten sterk negatief 

zou correleren met studiesucces. Dan naar de uitkomsten. Zo 

vond deze big-data-studie dat, hoe later de aanmelding van 

de student binnenkwam, hoe lager de kans op studiesucces 

was. Dit negatieve effect op studiesucces gold ook voor een 

betalingsachterstand en voor een verhuizing gedurende de 

opleiding. Het wel of niet bezoeken van een open dag van de 

instelling correleerde niet met het studiesucces. Van positieve 

invloed was verrassend genoeg het starten in een hoger 

leerjaar. Dit betrof studenten die zich vroeg hadden aangemeld 

voor de betreffende opleiding. Interessant is dat al deze data al 

beschikbaar waren, maar niet gebruikt werden. Dit experiment 

met big data laat zien dat het koppelen van gegevens en het 

uitvoeren van empirisch onderzoek tot nieuwe waardevolle 

inzichten kan leiden. Daarnaast geven deze cijfers een betere 

onderbouwing voor de beslissing van een docententeam of 

examencommissie. Nu betrof dit een koppeling van de data 

die aankomende studenten zelf hadden aangeleverd. Maar 

is het wenselijk om te koppelen naar externe data? Zo zou 

bijvoorbeeld een docent die intakegesprekken mag uitvoeren 

naar informatie kunnen zoeken over de betreffende student 

op sociale media. En kan op deze wijze een aankomende 

student die een ongeorganiseerd leven blijkt te leiden, wellicht 

worden afgeraden om een administratieve opleiding te 

starten. Voor een aankomend verpleegkundestudent die al 

actief is bij de lokale EHBO-vereniging kan dat juist een extra 

onderstreping zijn voor zijn motivatie om voor deze opleiding 

te kiezen. Dit geldt ook voor mentoren die gedurende de 

opleiding hun kroost ook digitaal volgen. Ook dit kan van 

toegevoegde waarde zijn om daarmee een completer beeld

te krijgen van de betreffende student. 

Big data en onderwijsinhoud
We hebben zojuist enkele gevolgen genoemd van big data 

voor de onderwijsorganisatie. Maar zijn er ook consequenties 

voor de onderwijsinhoud? Voor iedere leerling, student en 

docent geldt dat - net zoals big data zo veel als mogelijk 

bronnen met elkaar combineert om te komen tot valide 

LEARNING ANALYTICS

Big data in het onderwijs
Laten wij eens bekijken wat een onderwijsorganisatie kan met 

big data. Ook in het onderwijs worden namelijk steeds meer 

data opgeslagen. De toetsresultaten opslaan is niet nieuw. 

Maar wel het vastleggen van ieder mentorgesprekje, ieder 

testje en ieder gesprek met ouders. Daarnaast genereren 

leerlingen een bak data in digitale leeromgevingen en 

digitale toeten. Is het niet interessant om al deze gegevens 

te combineren en van daaruit patronen te ontdekken? Dit 

kunnen we ook Learning Analytics noemen. Een illustratie. De 

mbo-instelling Noorderpoort en organisatie Kennisnet werkten 

samen in het project ‘31Big data, van hype naar actie’. Hun 

centrale vraag in dit empirische onderzoek was aan welke 

knoppen je moet draaien om het studiesucces van studenten 

te vergroten. Zij focusten voornamelijk op de vraag welke 

studentgebonden factoren - waarover voorafgaand of tijdens 

de intake van de student informatie bekend is - voorspellende 

waarden waren voor het studiesucces. Vanzelfsprekend komen 

er bij dit soort onderzoek tal van ethische vragen om de 

hoek kijken. Mag je bijvoorbeeld de openbare gegevens van 
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uitspraken - zij moeten leren om meerdere bronnen met 

elkaar te vergelijken. De tijd waarin we één papieren bron 

aan konden nemen als de waarheid is voorbij. We moeten 

onze leerlingen van nu leren om in het overvolle mediabos 

de juiste betrouwbare boom te selecteren. Daarnaast 

moet onderwijs voorbereiden op het beroep. Neem een 

economische opleiding. In de curricula staat dat studenten 

een marktonderzoek moeten kunnen houden, daarin hun 

doelgroep moeten kunnen bepalen en de wensen van deze 

doelgroep in kaart moeten kunnen brengen. Maar is dat nog 

wel van deze tijd? Met big data meet je niet meer wat mensen 

denken te gaan doen, maar wat ze echt doen. Dit maakt een 

marktonderzoek vrijwel overbodig of geeft er in ieder geval 

een totaal andere dimensie aan. Of neem de verpleegkundige 

in het ziekenhuis die zojuist een patiënt heeft begeleid naar 

een onderzoek. Was het eerst de arts die de röntgenfoto’s 

analyseerde, nu worden de beelden geüpload, gaat het 

systeem deze op basis van algoritmen beoordelen, en kan de 

verpleegkundige de uitslagen bespreken met de patiënt.

III Alleen een mediawijze leraar kan 
 de leerling voorbereiden op de wereld 
 van morgen
Het filmpje van een swipende peuter ging enige tijd geleden 

viraal. Het kind wilde enthousiast op de afbeeldingen in een 

reclamefolder vegen, zoals ze dit ook gewend was op de 

iPad. Helaas, het papier gaf geen krimp. Maar wat heeft dit 

filmpje een leerkracht of docent te zeggen? Dit kind zit over 

zo’n vier tot twaalf jaar bij hem in de klas. Het kind is wellicht 

grootgebracht met de tablet. Dan kun je als docent niet 

zeggen ‘tja, ik heb er niets mee’. Waarom werken docenten 

in het onderwijs? Ze willen toch een nieuwe generatie 

voorbereiden op de wereld van morgen? En ze willen toch 

leerlingen opleiden voor een beroep (dat volgens hoogleraar 

Kirschner ook niet-bestaande banen kunnen zijn32)? Maar hoe 

kunnen ze bijdragen aan het ontwikkelen van mediawijsheid 

bij hun leerlingen? Het belangrijkste is dat een docent 

eerst zelf mediawijs is, voordat hij dit kan verwachten van 

zijn leerling of student. Maar wat verstaan we daaronder? 

Mediawijsheid is in 2005 volgens de Raad voor Cultuur 

omschreven als: het geheel van kennis, vaardigheden 

en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en 

actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke 

en fundamenteel gemedialiseerde wereld. 33Vijf jaar 

later kwam de organisatie Mediawijzer.net met een meer 

operationele definitie. Zij stelde dat mediawijsheid een 

verzameling competenties is die nodig is om actief en 

bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving34. 

Opvallend is dat beide definities ervan uitgaan dat de 

samenleving ingrijpend veranderd is en dat dit vraagt om 

nieuwe competenties. Daarnaast is het opmerkelijk dat 

beide definities ook nadrukkelijk aandacht vragen voor de 

schaduwzijden van mediagebruik. Het begrip mediawijsheid 

kan snel verworden tot een containerbegrip, waar vrijwel 

alles inpast. Iedere partij zal op een andere wijze het begrip 

mediawijsheid invullen. De ouders van leerlingen maken 

zich zorgen over het online gedrag van hun kinderen, de 

werkgever maakt zich zorgen over het wachtwoordgebruik 

van zijn werknemers en docenten vragen zich af hoe lang de 

video mag duren die ze in de les inzetten35. In aansluiting 

op de definitie van de Raad voor Cultuur komen we tot de 

volgende werkdefinitie van de mediawijze docent. “Het 

geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 

de docent bewust, kritisch en reflectief de meerwaarde 

van ICT in het onderwijs kan gebruiken om de kwaliteit 

van het onderwijs te laten stijgen en de leerlingen voor te 

bereiden zich te bewegen in een complexe, veranderlijke 

en fundamenteel gemedialiseerde wereld”. 

Competenties
Maar waar moet deze mediawijze docent dan aan voldoen?

In de basis moet iedere docent kennis hebben van de online 

leefwereld van zijn of haar leerlingen en reflecteren op

zijn of haar eigen mediagebruik. Daarnaast zijn onderwerpen 

als privacy en informatieveiligheid van groot belang bij 

een mensgericht beroep. Ook is inzicht in de 21e-eeuwse 

vaardigheden die het vervolgonderwijs of het beroepenveld 

verlangen belangrijk. Verder is kennis van digitale didactiek 

belangrijk en moet ieder lesuur de vraag beantwoord worden

op welke wijze de les eventueel verrijkt kan worden middels

16
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de inzet van ICT. Naast deze basis zijn concretere vaardigheden

nodig om het onderwijs goed te kunnen uitvoeren. Zo is 

basiskennis van het Officepakket noodzakelijk, moet de docent 

uit de voeten kunnen met het leerlingvolgsysteem en moet hij 

de vaardigheid onder de knie hebben om meer te doen met 

het smartboard dan dit alleen te gebruiken als digitaal krijtbord. 

Als we spreken over een docent die gevorderde mediawijsheid 

bezit, denken we aan de vaardigheid om diverse apps binnen 

het onderwijs - zoals Kahoot!, MentiMeter of Plickers - in te 

zetten om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Ook laat 

deze docent alle verslagen inleveren via een digitaal platform 

en heeft hij de vaardigheid filmpjes te downloaden en daar 

zaken aan toe te voegen. Op het hoogste niveau zien we een 

docent die met zijn leerling kan programmeren, e-learning 

kan ontwerpen en inrichten en alle functionaliteiten uit het 

smartboard kan halen. Uit onderzoek blijkt dat veel - zowel 

ervaren als jonge - leraren zelf onvoldoende bedreven zijn in 

het gebruik van media om hier bij hun leerlingen adequaat 

aandacht aan te kunnen besteden36. Is het dan geen 

gevaar dat de docent als pedagoog steeds verder uit beeld 

raakt? Nee, de docent blijft centraal staan als pedagoog en 

deze ontwikkelingen vragen om nog meer pedagogische 

competenties37. Hij of zij is degene die de student kennis en 

vaardigheden leert, maar ook de attitude hoe om te gaan met 

digitale media.

Mediawijze leerlingen
Het mediawijzer maken van docenten is geen doel op zichzelf. 

Uiteindelijk gaat het er om de leerling of student mediawijzer 

te maken. Patrick de Koning – een mbo-docent – ontwikkelde 

het mediawijsheid-competentiemodel voor leerlingen. Hij 

vatte die samen in de begrippen consumeren, participeren 

en produceren. Bij het eerste begrip gaat het om het zoeken 

van informatie en het kunnen filteren en beoordelen van 

de betrouwbaarheid ervan. Het tweede begrip gaat over het 

verbinden en het benutten van deze verbindingen, maar 

ook om het bewaken ervan. Het laatste begrip gaat over 

publiceren, evalueren en reflecteren. Hij ontwikkelde verdere 

een concrete lijst met indicatoren die goed te gebruiken zijn 

om mediawijsheid van leerlingen te meten en te verankeren 
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Attitudes of skills?
Maar wat moet een leerling dan concreet doen of juist 

nalaten? Moet de leerling bronvermelding toepassen in een 

werkstuk, niet langer dan twee uur per dag online zijn en 

niet meer dan honderd berichten op een dag ontvangen? Zo 

concreet kunnen we het niet maken. Enige jaren geleden zijn 

de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkeld door 

SLO. Inmiddels is dit een veelgehoorde term in onderwijsland. 

De opstellers noemen dit generieke vaardigheden waarin 

ze kennis, inzicht en houding aan elkaar koppelen om bij 

te dragen aan de hedendaagse samenleving41. Naast deze 

21e-eeuwse vaardigheden zijn er 1e-eeuwse vaardigheden 

opgesteld. De opstellers hiervan zien deze als een aanvulling 

op de eerder genoemde indeling. Het hart van dit Media 

Attitude Model wordt gevormd door vier media-attituden 

(pelgrimschap, verdieping, altruïsme en holisme) die een 

duurzame basishouding in mediagebruik vertolken42. 

Daarnaast bestaat het model uit de deelgebieden ‘kennis 

en gebruik van media’, ‘inzicht in invloeden van media’ en 

‘reflectie op het gebruik van media’. Deze deelgebieden 

bestaan elk uit vier domeinen (het persoonlijke, cognitieve, 

sociale en organisatorische domein) die op hun beurt worden 

uitgewerkt in concrete mediacompetenties. Een combinatie 

van deze beide modellen is wenselijk om de mediawijsheid 

van studenten in kaart te brengen en te bezien waar docenten 

in hun les en begeleiding van moeten uitgaan.

Mediawijsheid binnen het mbo
Het middelbaar beroepsonderwijs is uniek en onvergelijkbaar 

met het primair onderwijs of voortgezet onderwijs. Hiervoor 

zijn meerdere factoren verklarend. Ten eerste is het mbo 

primair gericht op jongeren die het voortgezet onderwijs 

al hebben afgerond43. De leerlingen zijn daarom over het 

algemeen een aantal jaren ouder in vergelijking met die op het 

voortgezet onderwijs. Uit onderzoek van het lectoraat Nieuwe 

media in vorming en onderwijs van Driestar Educatief blijkt dat 

leeftijd een belangrijke verklarende variabele is bij de toename 

van het gebruik van (sociale) media44. Ook blijkt bijvoorbeeld 

dat mbo-studenten intensiever media gebruiken en vaker 

online zijn dan leerlingen op het voortgezet onderwijs.

in curricula38. Jet Bussemaker, voormalig minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schrijft hier in 2014 het 

volgende over. “Als we in het onderwijs recht willen doen 

aan wat jongeren kunnen en wie ze zijn, moeten we toe 

naar een bredere oriëntatie op leren en talentontwikkeling. 

Het ontwikkelen van vaardigheden, waaronder juist ook de 

21e-eeuwse vaardigheden zoals creatief probleemoplossend 

vermogen, moet jongeren leren om te denken in 

mogelijkheden”. Maar hoe staat het in de praktijk met de 

mediawijsheid van de leerlingen39? Hier zijn relatief weinig 

data over beschikbaar. Zo laat een onderzoek zien dat 

basisschoolleerlingen weliswaar tamelijk bedreven zijn in het 

werken met ICT, maar dat hun vaardigheden in het zoeken en 

verwerken van informatie vaak tekortschieten en dat ook hun 

kritische internetvaardigheden verder zouden moeten worden 

ontwikkeld40.
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Ook de relatie tussen docent en leerling is binnen het mbo 

van een andere orde. Zeker in hogere leerjaren is er sprake 

van een vrijwel collegiale setting. Mbo-studenten staan 

aan het begin van hun loopbaan en worden begeleid door 

professionals: docenten en stagebegeleiders. Het is in het 

belang van de student om al in deze fase te bouwen aan 

een netwerk. Netwerksites als LinkedIn zijn daarbij zeer 

effectief. Ten derde leidt het mbo op voor een beroep. De 

ontwikkelingen in het beroepenveld moeten nauwgezet 

worden gevolgd en omgezet in het curriculum om daarmee 

de aansluiting met de praktijk zo goed mogelijk te laten 

plaatsvinden. Concreet noemen we hierbij de enorme 

opkomst van e-commerce binnen de sectoren economie en 

handel of de toenemende mogelijkheden op het gebied van 

domotica binnen de beroepen van de sector gezondheidszorg 

en welzijn. De arbeidsmarkt vraagt om nieuwe digitale 

competenties. Aangezien studenten worden opgeleid voor 

morgen, moeten mbo-docenten bijblijven en de nieuwste 

ontwikkelingen volgen om studenten voor te kunnen bereiden 

op hun stage en werk. Ten vierde vraagt het bevorderen van 

de mediawijsheid van mbo-studenten om een specifieke 

benadering. Het onderwijs heeft namelijk dan een meer 

faciliterende rol, namelijk het stimuleren van bewustwording. 

Studenten moeten verder ook praktische ‘tools’ worden 

aangereikt over hun presentatie op sociale media, onder 

andere met het oog op toekomstige sollicitaties. Tenslotte 

blijkt dat de groep ”doeners”, die voor het grootste gedeelte 

de populatie van een mbo-school vormen, op een naïevere 

wijze omgaan met sociale media in vergelijking met de groep 

”denkers”. Zo hebben zij er meer moeite mee om kritisch 

om te gaan met de grote informatiestroom en gebruiken 

ze sociale media eenzijdiger en intensiever. Het mbo is 

dus duidelijk een andere onderwijsvorm dan de andere 

schoolsoorten.

Het onderwijs van morgen zal anders zijn.
Terug naar de plaat waar we mee begonnen. Veel studenten 

zouden tekenen bij het kruisje. Even een usb-stick inpluggen 

in je hoofd en de stof is gedownload. Een breinmanipulatie 

waar je u tegen zegt. Is dit sciencefiction of toekomstmuziek? 
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Soms lijkt het dichterbij dan wij denken. Zo heeft het 

Amerikaanse leger een helm ontwikkeld die de hersenen van 

soldaten in crisissituaties van bepaalde prikkels voorziet45. Een 

beginnende vorm van breinmanipulatie zouden we kunnen 

zeggen. Op korte termijn zal het dus niet gebeuren dat alle 

stof draadloos of via een draadje in het hoofd van de leerling 

terechtkomt. Maar komt een klaslokaal, waarin iedere student 

een virtualrealitybril draagt die draait op algoritmes, niet dicht 

bij de eerder genoemde plaat? En wat is dan de rol van de 

docent? Biedt hij nog meerwaarde? Of bedient hij alleen de 

knoppen? De filosoof Confucius, die zo’n vijfhonderd jaar 

voor Christus in het oude China leefde, legde in zijn filosofie 

de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal, orde 

en respect voor de meerdere. Een van zijn beroemdste 

citaten is: Wie oude kennis koestert en voortdurend 

nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn46. 

Het aspect nieuwe kennis vullen we bij dit citaat in als 

mediawijsheid. Nieuwe kennis, die nooit actueel zal zijn, maar 

wel noodzakelijk is om leerlingen voor te bereiden op de 

wereld van morgen. Daarbij hoeven docenten niet bang te zijn 

als ze de laatste nieuwe digitale ontwikkelingen niet kunnen 

bijbenen. Ze kunnen jongeren ook betere zaken bieden als: 

senioriteit, levenservaring en beschouwing. De levenservaring 

van een oudere is in tientallen jaren opgebouwd, een nieuwe 

digitale tool heeft een docent zich in enkele minuten eigen 

gemaakt. 47Naast die nieuwe kennis is ook vooral oude kennis 

nodig. Deze oude kennis is voor het reformatorisch onderwijs: 

de Bijbel. Het Woord van God wordt in de Bijbel vergeleken 

met een licht dat schijnt op de weg voor ons48. Het afsluitende 

citaat van Calvijn uit zijn Institutie is nog altijd actueel49. De 

docent moet de goederen van deze wereld vooral in dit licht 

gebruiken en dit voorleven aan leerlingen.

Jeroen van der Laan

Rotterdam, maart 2018



2726

C.G. (Niels) Eckhardt (1981) is docent 

Nederlands, burgerschap en godsdienst 

aan het Hoornbeeck College in Goes 

binnen de sector Welzijn. Hij werkte na zijn 

opleiding Journalistiek enige jaren in zowel 

journalistiek als communicatie. Vanaf 2006 was hij werkzaam 

in het vmbo en vanaf 2010 aan het Hoornbeeck College. 

Na de lerarenopleiding Nederlands volgt hij nu de studie 

Cultuurwetenschappen.

Medewerkers Practoraat Onderwijs Online

Practor
Drs. K. (Jeroen) van der Laan MEd  

(1985) is werkzaam als practor digitale 

didactiek en als docent burgerschap en EHBO 

op het Hoornbeeck College te Rotterdam. 

Daarnaast was hij van 2013 tot en met 2016 lid van de 

kenniskring van het lectoraat Nieuwe media in vorming 

en onderwijs dat onder leiding stond van dr. ir. S.M. de 

Bruijn. Jeroen rondde een lerarenopleiding Maatschappijleer 

en vervolgens een master Maatschappijwetenschappen af. 

Daarnaast studeerde hij Politicologie met als specialisatie 

politieke communicatie aan de Universiteit van Antwerpen. 

Jeroen schreef verschillende onderwijsmethoden waaronder 

de burgerschapsmethode ZOUT. Ook schreef hij diverse 

artikelen en bijdragen over mediawijsheid, onder meer in 

het boek Biblebelt online en voerde hij de redactie over 

de uitgave Onderwijs Online. Hij verzorgt vrijwel wekelijks 

lezingen en workshops over onderwerp mediawijsheid en 

Kenniskringleden

digitale didactiek. Daarnaast is hij gemeenteraadslid namens 

de SGP in zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht.

M. (Rianne) van Hoepen (1989) – is 

docent Verpleegkunde aan het Hoornbeeck 

College in Rotterdam. Na haar opleiding 

Verpleegkunde aan het Hoornbeeck College 

heeft ze enkele jaren als verpleegkundige 

Sjaak van ’t Noordende (1981) is docent 

ICT aan het Hoornbeeck College te Kampen. 

Na zijn opleiding tot leraar basisonderwijs was 

hij werkzaam op ‘Het Mosterzaadje’ in Gortel 

en een van de eerste basisscholen in 2003 

met laptop en een smartboard in de klas. In 2009 kwam hij 

op het Hoornbeeck College werken waar zijn specialisatie 

ligt bij de opleiding van Applicatieontwikkelaar. Naast docent 

beheert hij de digitale leeromgeving voor het Hoornbeeck 

gewerkt in het Maasstadziekenhuis. In 2013 maakte ze 

de overstap naar het beroepsonderwijs en heeft ze de 

lerarenopleiding gedaan aan de Hogeschool Rotterdam. 

Na haar minor Digitale Didactiek en Nieuwe Media heeft 

ze zich met haar afstudeer-onderzoek verdiept in de 

rol van 21e-eeuwse vaardigheden in het reformatorisch 

beroepsonderwijs. Daarnaast ontwikkelde ze een training om 

collega’s te ondersteunen in het gebruik van digitale didactiek 

in de les. Tevens is zij actief voor de SGP-jongeren in de 

landelijkecommissie Zorg.

College en is hij I-Coach op de locatie Kampen, waar hij 

probeert om het onderwijsproces te ondersteuning, versterken 

en te vereenvoudigen door ICT op een goede manier in te 

zetten.

A.J. den Hertog (1962) is sinds 2015 

docent ICT en Techniek op het Hoornbeeck 

College Rotterdam en Gouda. Hij studeerde 

Wiskunde, Natuurkunde en Informatica aan 

de Nieuwe Lerarenopleiding te Delft. Hij 

vervulde verschillende functies in het bedrijfsleven. Begon 

in 1986 als systeem- en netwerkbeheer bij verschillende 

automatiseringsbedrijven en grote organisaties. In 1994 

– 2004 vervulde hij verschillende coördinerende functies 

wat betreft softwareontwikkeling en infrastructuur binnen 

bedrijfsleven. In 2004 - 2015 Consultant, Projectleider en 

Trainer van Business processen en applicaties. Hij heeft naast 

het docentschap de taak om als i-coach binnen Hoornbeeck 

College Gouda de werkzaamheden van de collega’s/teams te 

optimaliseren door middel van de huidige ICT applicaties.
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Ing. J. (Jan) Tijssen (1972) is sinds 2002 

werkzaam als Docent ICT bij de ICT-

opleidingen van het Hoornbeeck College 

te Amersfoort. Daarvoor is hij van 1996 tot 

2002 werkzaam geweest als Project Manager 

bij een grote ICT-dienstverlener. In de periode 1988 - 1992 

heeft hij de opleiding Elektronica gedaan aan de à Brakel mts 

(tegenwoordig Hoornbeeck College). Aansluitend heeft hij van 

1992 tot 1996 Informatica gestudeerd aan de Hogeschool 

van Utrecht. Hij heeft zich tijdens die opleiding gespecialiseerd 

in Bestuurlijke Informatiekunde. Tijdens de studententijd 

was hij al werkzaam als trainer voor een ICT-bedrijf. Als 

docent verzorgt hij lessen, begeleidt hij studenten tijdens de 

BPV, werkt hij mee aan onderwijsontwikkeling en is hij als 

examinator betrokken bij de examens. Daarnaast is hij voor de 

locatie Amersfoort aangesteld als I-coach. In deze rol heeft hij 

als doel om de collega’s te motiveren en te assisteren om de 

aanwezige digitale hulpmiddelen zo optimaal mogelijk in te 

zetten ten bate van het onderwijs.

Expertisegroep
Dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn

 hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad

Dr. P. (Paulo) Moekotte

 practor mediawijsheid ROC van Amsterdam

M. (Michel) van Ast

 trainer en auteur voor het boek Kleppen dicht! 

Stuurgroep
Drs. D. (Dick) van Meeuwen

 lid college van bestuur Hoornbeeck College

Drs. S. (Sijmen) Nentjes

 lid directieteam Hoornbeeck College

M. (Adriaan) Otte MBI

 Informatiemanager Hoornbeeck College

C. (Christian) van der Weele (1981) is 

docent verpleegkunde aan het Hoornbeeck 

College in Apeldoorn. Na enkele jaren in de 

beveiligingsbranche te hebben gewerkt, is 

hij gestart met de opleiding verpleegkunde. 

Na diplomering heeft hij jaren als verpleegkundige gewerkt 

in de Isala in Zwolle, waar hij tal van nevenfuncties had, 

voornamelijk met betrekking tot kwaliteit van zorg. In 2016 

heeft hij de overstap gemaakt naar het Hoornbeeck College, 

waar hij naast het lesgeven onder andere I-coach is.

A.L.K. (Arie) de Visser (1972) is docent 

economische vakken en kantoorautomatisering 

aan het Hoornbeeck College in Goes. Na een 

zowel financiële als commerciële opleiding 

begonnen bij een klein administratiekantoor. 

Vervolgens overgestapt naar een net gestarte onderneming die 

Bouw gerelateerde machines en producten fabriceerde. Hier 

zette hij de financiële en salarisadministratie op poten maar 

kreeg ook taken als arbo -en netwerkbeheer toegeschoven. 

Na enkele jaren volgde een nieuwe uitdaging: instructeur bij 

een dealer van bekende financiële software. De stap naar het 

Hoornbeeck College was daarna niet zo groot meer. Eerst in 

Amersfoort en vervolgens Rotterdam kon hij onderwijservaring 

opdoen. Vanaf 2001 werd hij betrokken bij onze toen nieuwe 

Goese vestiging. De lerarenopleiding op de Hogeschool 

Rotterdam rondde hij in 2002 af. In de loop der jaren vervulde 

hij diverse extra taken waaronder die van BPV-coördinator, 

Examensecretaris en Voorlichter. De nadruk van de gegeven 

lessen ligt inmiddels steeds meer op (online) marketing, 

Digiveiligheid en social media.
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25 Overigens is het interessant dat een trendwachter schreef in het jaar 2008:
 One a day Google je deliver the stuff before you ask. 
26 Sander Klous, Nart Wielaard.  Wij zijn Big Data - De toekomst van de 
 informatiesamenleving. Business Contact, 2014
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